Универзитет одбране у Београду
Медицински факултет
Војномедицинске академије

ИЗВЕШТАЈ
Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање наставника

I. ПOДАЦИ О КОНКУРСУ И КОМИСИЈИ
1. Одлука о расписивању конкурса, орган и датум доношења одлуке

Oдлука Наставно-научног већа бр. 9/20 од 29.05.2014. године.
2. Датум и место објављеног конкурса
Магазин „Одбрана“ бр 210 од 15.06.2014. год.
3. Број наставника који се бира, звање и назив уже научне области за коју је конкурс расписан
Један наставник за ужу научну област ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА за реизбор у
звање ванредног професора.
4. Чланови Комисије (име и презиме, звање, ужа научна област за коју је изабран, датум избора у
звање, институција у којој је запослен)
1.проф.др Александар Ђуровић ванредни професор, за ужу научну област Физикална медицина и
рехабилитација, изабран 23.05.2013.год.на Медицинском факултету Војномедицинске академије
Универзитета одбране у Београду, запослен на Клиници за физикалну медицину и рехабилитацију
ВМА-председник комисије.
2.проф. др Ивана Петронић Марковић редовни професор, за ужу научну област физиклне медицине и
рехабилитације Медицинског факултета Универзитета у Београду-изабрана 11.05.2011.год., запослена у
Универзитетској дечјој клиници Медицинског факултета у Београду-члан комисије
3.проф.др. Љубица Константиновић ванредни професор, за ужу научну област Физикална медицина и
рехабилитација изабрана 27.09. 2011.год.на Медицинском факултету Универзитета у Београду
запослена у Клиници за физикалну медицину и рехабилитацију «др М.Зотовић» Београд-члан
комисије.
5. Пријављени кандидати
Пуковник,ванредни професор др Славиша Ђурђевић

II. БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА
1. Име (име једног родитеља) и презиме
Славиша ( Милија ) Ђурђевић
2. Звање, датум донете одлуке о избору у звање
ванредни професор, 03.12.2009.год ВМА
3. Датум и место рођења, адреса
24.05.1959.год. Ниш, Устаничка 244ђ/104 Београд
4. Установа где је кандидат тренутно запослен и професионални статус
Ваздухопловно-медицински институт Београд, пуковник.
5. Година уписа и завршетка високог образовања, универзитет, факултет, назив студијског
програма, просечна оцена током студија и стечени стручни, односно академски назив
1984. – 2001. Медицински факултет Универзитета у Нишу, 8,39, доктор медицине.
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II. БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА
6. Година уписа и завршетка специјалистичких студија, универзитет, факултет, просечна оцена (за
здравствене специјализације оцена са завршног испита), научна област, стечени академски назив
1987. - 1989. одличан ( 5 ) Медицински факултет у Нишу, специјалиста физикалне медицине и
рехабилитације.
7. Година уписа и завршетка магистарских студија, универзитет, факултет, научна област, стечени
академски назив
1984. – 2001. Медицински факултет Универзитета у Нишу, магистар медицинских наука.
8. Налов магистарске тезе
« Ефекат балнео-физикалне терапије у болесника са инсулин независним обликом шећерне болести ».
9. Наслов докторске дисертације, година одбране, универзитет, факултет и стечено звање
« Истраживање утицала физикалних агенаса на лактацију « 2001. год. Медицински факултет
Универзитета у Нишу.
10. Знање светских језика (за сваки језик посебно) – STANAG, или наводи кандидата (чита, пише,
говори, са оценом одлично, врло добро, добро задовољавајуће)
Говори чита и пише француски и руски, говори енглески језик, знање средњег конверзацијског курса.
11. Научна област и ужа област
Физикална медицина и рехабилитација
12. Место и трајање студијских боравака (усавршавања) у иностранству
13. Кретање у служби
Специјалиста - физијатар у Републичком заводу за рехабилитацију у Куршумлијској Бањи, професор у
Медицинској школи у Нишу, асистент на медицинском факултету у Приштини, предавач у вишој
педагошкој академији у Алексинцу, физијатар-цивилно лице на Клиници за физикалну медицину и
рехабилитацију ВМА, К1К, начелник кабинета за биодинамско убрзање ( центрифуга ) на ВМИ,
ванредно унапређен у чин мајора, ппук. начелник кабинета за медицину спорта и ваздухопловну
антропометрију ВМИ, пуковник, начелник Одељења МПЕ пилота и падобранаца ВМИ, Секретар катедре
за превентивну медицину у 3 мандата, потпредседник Секције ваздухопловну и космичку медицини СЛД
и рецензент за писање примаријата.
14. Претходна звања (навести сва звања и годину избора)
Избор у звање доцент 2002, реизбор звања доцента 2007., избор за ванредног професора 2009.год.
15. Чланство у стручним и научним асоцијацијама
СЛД, Антрополошко друштво Србије, Европска асоцијација за ваздухопловну и космичку медицину (
ЕАSА)
III. НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ДОПРИНОС
1. Списак публикованих радова
Публиковане радове уносити редоследом који је у складу са важећим критеријумима за изборе узвања
наставника
(за сваку библиографску једицину унети све податке и ознаку коефицијента научне компетентности)
a) у току последњег избора

Радови објављени у часописима међународ. значаја ( М23 )
Malacko J, Doder D, Đurđević S, Savić B, Doder R. Differences in the bioenergetic potential participating in
team sports. Vojnosanitetski pregled, Belgrade 2013;70(7):633-636. (ИФ=0,21)
Dedić G, Djurdjević S, Golubović B. Psychological assessment of persons following suicide attemp by selfpoisoning.Vojnosanitetski pregled ,Belgrade, 2010 ;67( 2):151-158. (ИФ=0,199)
Đurđević S, Jezdimirović M, Alaksić N, Branković N, Pržulj D, Cicović B.. The determination of the
concentrations of metamizol sodium in inflamed joints of pigs after intravenosus ands iontophoretic application.
Acta Veterinaria, Belgrade, 2010;60(4):371-380. (ИФ=0,169)
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III. НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ДОПРИНОС
Gazivoda D, Pelemiš D, Vujašković G, Đurđević S.Influence of the material for suturing on a wound healingexperimental study in dogs.Vojnosanitetski pregled,Beograd, 2014; On Line First August (ИФ=0,21)
Pavlović M, Pejović J, Mladenović J, Čekanac R, Jovanović D, Karkalić R, Ranđelović D, Đurđević S. Ejection
experience in Serbian Air Force, 1990-2010. Vojnosanitetski pregled,Belgrade 2014;71 (6):531-535.
(ИФ=0,21)
Радови објављени у часописa међународног значаја ( М24 )
Mladenovic Ciric I, Stojiljkovic S, Bjelakovic Lj, Nikolic M, Djurdjevic S, Pirsl D.Difference in the heart rate
and the blood lactate level in football and hanball female layers during the Conconi test. HealthMed,Sarajevo
B&H, 2012; 6(6):2004-2009.
Mladenoivic Ciric I, Stojiljkovic S, Bjelakovic Lj, Nikolic M, Djurdjevic S, Pirsl D.Anaerobic threshold
determination by direct blood lactate measurement with and without warm up protocol in female athletes.
HealthMed,Sarajevo B&H, 2012; 6(6):2147-2152
Радови објављени у иностраном часопису, који није на SCI листи ( М51 )
Djurdjević S, Veličković V, Mladenović Ćirić I, Dedić G.Kinesiological evaluation of significant musscle
group per sportsman parachutist jump. Reshearch in kinesiology, Skopje 2013; 41(1): 33-36.
Djurdjević S, Veličković V, Mladenović Ćirić I, Dedić G.Reviewing of meloxicam concentration applicated
peroraly and by electrophoresis on injuried knee ankle of parachutist. Reshearch in kinesiology, Skopje 2013;
41(1): 83-86.
Радови објављени у категорији часописа националног значаја ( М52 )
Đurđević S. Savremeno sprečavanje remodeliranja kolenog zgloba i afunkcionalnosti kod sportskih povreda
elektroforezom.Glasnik antropološkog društva Srbije.2012; 47(1): 139-144.
Радови објављени у научним часописима у целости

( М53 )

Đurđević S, Dedić G, Šundrić Z, Rakonjac M. Uticaj padobranskog skoka na subluksacijsku kauzistiku
kičmenog stuba.Glasnik Antropološkog društva Srbije,2010 (45):451-5
Đurđević S, Dedić G, Šundrić Z, Rakonjac M.Fenotip ravnog sdtopala kandidata za pilote i kopnenu vojsku
Srbije. Glasnik Antropološkog društva Srbije,2010;(45): 447-450.
Đurđević S. Sagledavanje efekata elektroforetske i i intravenske aplikacije metamizol natrijuma u sinovijalnu
tečnost kolena. Balneoclimatologia 2012; 38 (1): 202- 207.
Đurđević S, Simonović Z, Branković N. Superiornost elektroforetske aplikacije medikamenta u poređenju sa
intravenskim unosom.Balneoclimatologia,2010;34(1):165-172.
Brdareski Z, Đurović A, Kilibarda M, Konstantinović Lj, Nikčević Lj, Đurđević S.Rehabilitacija žena koje su
lečene od karinma dojke-koliko smo prisutni Balneoclimatologia 2010; 34 (1): 322-324.
Brdareski Z, Đurović A, Šušnjar S, Konstantinović Lj, Ristić A, Nikčević Lj, Đurđević S. Simptom zamora
(Fatigue) kod onkoloških pacijenata. Balneoclimatologia 2014; 38 (4).p.225-231.
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III. НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ДОПРИНОС
Саопштења на међународном скупу штампана у изводу, ( М34 )
Đurđević S, Pavlović M, Kaličanin S, Đurđević M, Ranđelović D, Međedović S, Ivković D, Stojanov S.Modern
therapy of temporomandibular joint lesions in pilots and parashooters of Serbian army by phisical agens.Turkish
Medical Association allocated 13,5 credits (CME) for 18.Conggress of BMMC,Istambul; 2013.p. 371.
Đurđević S, Pavlović M, Kaličanin S, Đurđević M, Ranđelović D, Međedović S, Ivković D,Stojanov
S.Pharmacokinetic effect of iontophoretic and oral input COX 2 inhibitors in hurted cartilage of landing
parashooters.Turkish Medical Association allocated 13,5 credits (CME) for 18.Conggress of BMMC,Istambul;
2013.p. 372.
Ranđelović D, Pavlović M, Đurđević S, Međedović S, Krkeljić J, Kostić B. Effects of extendet hypoxia to the
organ of vision in flying militari pilots. Turkish Medical Association allocated 13,5 credits (CME) for
18.Conggress of BMMC,Istambul; 2013.p. 292.
Krkeljić J, Pavlović M, Ranđelović D, Đurđević S, Međedović S. The benefits of oxygen therapy to patients
with pain after musculoskeletal injuries. Turkish Medical Association allocated 13,5 credits (CME) for
18.Conggress of BMMC,Istambul; 2013.p. 319.
Pavlović M, Stepanić P, Krošnjar S, Ranđelović D, Krkeljić J, Đurđević S, Međedović S. Selection of cadetspilots and heart rate variabily in coriolis rection +Gz acceleration. Turkish Medical Association allocated 13,5
credits (CME) for 18.Conggress of BMMC,Istambul; 2013.p. 53
Đurđević S. Jontoforetska i intravenska aolikacija meloxicama u sinovijalnu tzečnost kolena.U: Zbornik radova
4. fizijatrijskog kongresa Bosne i Hercegovine, Banja Luka 2012.p.111.
Đurđević S, Kaličanin S, Pavlović M, Stojanov S. Mogućnost jontoforeze u lečenju zubnih procesa letača. U:
Zbornik radova 4. fizijatrijskog kongresa Bosne i Hercegovine, Banja Luka 2012.p.497.
Pavlović M, Stepanić P, Krosnjar S, Đurđević S, Međedović S, Ranđelović D. Heart rate and R-R interval
response of students-pilots on corioles reaction and +Gz acceleration. U: Abstract Book 17.Congress of the
Balkan Military Medical Committee; Belgrade; 2012.p.62-63.
Ranđelović D,Pavlović M, Đurđević S, Kostić B,Međedović S,Lazarević –Mišić J,Mraović T,Tepsic-Ostojic
V.Importance of the regular ophtalmological systematic review of military air force pilots. U: Abstract Book
17.Congress of the Balkan Military Medical Committee; Belgrade; 2012.p.69-70.
Đurđević S, Pavlović M, Stojanov S. Kaličanin S, Ranđelović D, Međedović S vlović M, Stojanov S. Kostić
Bcomparated effects iontophoretical and peroral application NSAIL for pilots and parachutists.U: Abstract Book
17.Congress of the Balkan Military Medical Committee; Belgrade; 2012.p.228-9.
Đurđević S, Pavlović M, Stojanov S. Kaličanin S, Ranđelović D, Međedović S vlović M, Stojanov S. Kostić
B.Physical therapy of luxation of temporomandibles joint of pilots and parachutist. U:Abstract Book
17.Congress of the Balkan Military Medical Committee; Belgrade; 2012.p.229-30.
Ivković D, Đurđević S, Kaličanin S, Stojanov S, Jovičić B. Modern electroforestic treatment of subperiostal
odontogenic infections in aim to prevent apicothomy and to save dental architecture. U: Abstract Book
17.Congress of the Balkan Military Medical Committee; Belgrade; 2012.p.215-6.
Ranđelović D, Međedović S, Pavlović M, Đurđević S, Tepsic-Ostojic V, Mraović T, Stankovic S. Presbyopia in
military pilots.U: Abstract Book 15.Congress of the Balkan Military Medical Committee; Peria-Greece
2010;.p.145-6.
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III. НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ДОПРИНОС
Djurdjević S, Pavlović M, Kaličanin S, Djurdjevic M, Randjelović D, Medjedović S, Ivković D.
Iontophoretical and oral input coxibes in hurted cartilage of landing parashooters.Abstract Book 19th Congress
Balkan Military Medical Committee, Plovdiv, Bulgaria 7-10.5.2014; .p.135.
Радови саопштени на скупаовима националног значаја у изводу ( М64)
Ivković D, Đurđević S, Pavlović M, Stojanov S, Kaličanin S. Consequence prevention of temporomandibular
luxation of Serbian Military pilots and parachuttes joint by using physical agens.Book of Abstracts, 46.Days of
Preventive Medicine, International Congress, Niš; 2012;.p.59.
Stojanov S, Ivković D, Đurđević S, Kaličanin S. Preventive treatmans dental processes of Serbian pilots by
using iontophoresis. Book of Abstracts, 46.Days of Preventive Medicine, International Congress, Niš;
2012;.p.60.
Đurđević S, Pavlović M, Stojanov S, Ranđelović D, Kaličanin S. Prevention of parodontosis post effects of
Serbian flighters by physical agenses.U: Book of Abstracts, 44. Days of Preventive Medicine, International
Congress, Niš; 2010;.p.79-80.
Stojanov S, Đurđević S, Pavlović M, Kaličanin S. Caries prevention of Military Academy!S cadets of Serbia.U:
Book of Abstracts, 44. Days of Preventive Medicine, International Congress, Niš; 2010;.p.81-2.
Đurđević S. Spinal cord deformation in coronary panel of pilots and footman candidates section of Serbian
military. U: Abstract of Book 50. Jubilee Congress of Antropological Society of Serbia, with international
participation., Jagodina 2011;.p.108.
Đurđević S, Šundrić Z, Ilić T, Dedić G. Efekat stimulisane laktacije fizikalnim agensima na prirast odočadi.U:
Zbornik apstrakata 49. kongresa Antropološkog društva Srbije sa međunarodnim učešćem, Vrdnik 2010..p.41.
Објављени уџбеници, приручнци ( М 42 )
Đurđević S. Kineziološka procena pilota i padobranaca sa merama medicinske prevencije.Priručnik, izdav.
autor, Print „Viktorija“ Niš. 2012.
Đurđević S, Komatina M, Međedović S, Komatina-Petrović S, Anđelski S, Stanojević S, Bogunović N, Kerkez
Ž. Pijaće mineralne vode. Priručnik ,Dinex. Beograd. 2014.
Đurđević S, Bogunović N, Krkeljić J, Kerkez Ž. Lekovite biljke sa eteričnim uljima. Preporod, Beograd, 2013.
Bogunović N, Đurđević S, Karalić E, Krkeljić J, Kerkez Ž. Rečnik stranih reči i izraza u medicini,
stomatologiji, farmaciji i veterini.LeksikonPreporod, Beograd; 2014.
Komatina-Petrović S, Komatina M, Janjić M, Pirnat M, Đurđević S, et al. Pitke i stone vode Srbije.
Đurović A, (glavniurednik), ĐurđevićS, i sar.Fizijatrija. Udžbenik, Medijacentar “Odbrana“ Beograd, u štampi,
ISBN: 978-86-335-0427-0, 2014.
б) у ранијем периоду уколико то предвиђају критеријуми
Имао објављених 108 научних радова из физикалне медицине, рехабилитације, кинезитерапије,
балнеоклиматологије и медицине спорта.
2. Уређивање часописа и публикација
a) у току последњег изброног периода
Члан је редакцијског, рецензионог и научног одбора научног часописа „Sport and Health“ БиХ, рецензент
ВСП Београд.
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III. НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ДОПРИНОС
б) у ранијем периоду
Био члан рецензионог одбора научног часописа „Гласник антрополошког друштва Југославије“
3. Учешће у НИ пројектима (одобрени и завршени)
(назив НИ пројекта са ознаком, период реализације, да ли је кандидат руководилац или
сарадник)
„Истраживање јонтофоретске апликације лекова у козметологији и дерматологији“ Факултет
козметологије и естетике У Бања Луци, руководилац НИ пројекта под ред. бр.7, период реализације
31.12.2011-31.12.2015.год.
Сарадник НИ пројекта „Утврђивање нивоа морфолошких карактеристика моторичких и функционалних
способности деце основно-школског узраста града Ниша са прогнозом раста и развоја као селекционе
базе“ Удружења педагога физичке културе Ниша, подржан од стране Универзитета у Нишу, чији је рок
реализације до краја 2015.год.
ТЕМПУС пројекат ЕУ. Специјалистичких академских студија из биоинжењерства и медицинске
информатике у сарадњи ВМА и Медицинског факултета у Крагујевцу, Именован као наставник на
предмету Увод у телемедицину, са почетком школске 2014/2015.год.
4. Признања, награде и одликовања за професионални рад:
a) у току последњег изброног периода

Новчана награда Начелника ВМИ, бр.1120-1 од 17.11.2013., Новчана награда Начелника ВМИ, бр.851-1
од 17.10.2011., Наградно отсусво бр.778-1 од 08.11.2010.Повеља захвалности факултета козметологије и
естетике у Бања Луци 2011.год.
б) у ранијем периоду
Новчана награда 31.12.2001.Начелник ГШ ВС, Похвала 31.12.2003. бр. 646-3 Начелника ВМА, Наградно
отсуство 31.12.2004. 4088-2 Начелник ЗПМ ВМА.
5. Остало
Ванредно унапређен у чин мајора 1999.год.Признање за руковођење нејуспешнијом спортском екипом у
екстремним спортовима и ксо лекару екипе 2006.Министра одбране.

IV. ПЕДАГОШКА СПОСОБНОСТ И ДОПРИНОС У НАСТАВИ
1. Наставни рад (пре избора у звање наставника)
а) Назив студијског програма, наставног предмета (модула, курса), година студијског
програма и фонд часова:
Виша педагошка академија у Алексинцу,предавач, Физиологија развојног периода и хигијена, 1989.год.
8 часова недељно.Кинезиологија, кинезитерапија, масажа Медицинска школа у Нишу 7 часова
недељно 1992/3, 1993/4.Биран за асистента на Медицинском факултету у Приштини 1992.год.на
предмету физикална медицина.
б) Педагошко искуство
Има преко 15 година педагошког искуства
в) Приступно предавање (датум, место, тема, оцена комисије)
Увод у физикалну медицину, 24.05.2008.год. Универзитет „Синергија“, Факултет козметологије и
естетике у Бања Луци, оцена комисије „одличан 10“. Предмет Физикална медицина.
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IV. ПЕДАГОШКА СПОСОБНОСТ И ДОПРИНОС У НАСТАВИ
2. Наставни рад (после избора у звање наставника)
а) Назив студијског програма, предмета (модула, курса), година студијског програма и фонд
часова
(на основним, дипломским односно специјалистичким, магистарским и докторским студијама):
На последипломским докторским судијама у Републици Српској (БиХ), државни Факултет физичког
васпитања и спорта Универзитета у Источном Сарајеву, 2.година, држао предавања из предмета
Биомедицински аспекти истраживања у физичкој култури 2010.год. 10 часова.
На основним – дипломским студијама држао наставу из предмета физикална медицина на Факултету
козметологије и естетике у Бања Луци 2008-2014.год на 3. Години студијског програма.
На основним студијама Високе санитарно-еколошке школе „ВИСАН“ у Београду држао наставу из
предмета клиничка кинезитерапија, са 7 часова недељне наставе, на 3. години студијског програма.20092014.год.
Наставу на специјалистичким и магистарским студијама из Физикалне медицине и рехабилитација на
ВМА уже области: балнео-климатологије и кинезитерапије држао на 2.години студијског програма у
протеклом изборном периоду.
3. Увођење нових области, наставних предмета (модула, курсева)
Специјалистичке академске студије из биоинжењерства и медицинске информатике на Медицинском
факултету Универзитета одбране.Предмет: Увод у телемедицину.
4. Увођење нових метода у реализацији наставе
Интерактична медицинскаедукација на даљину новим информационим технологијама.
5. Уџбеници - основни (наслов, аутори, година издавања, издавач)
Физијатрија,( уџбеник-основни, гл.уредникЂуровић А), Ђурђевић С. и сар.Медија центар
„Одбрана“,2014.Медијацентар „Одбрана“, Београд, у штампи, ISBN: 978-86-335-0427-0
6. Уџбеници – помоћни (приручници, скрипте и сл. – наслов, аутор, година издавања, издавач)
Кинезиолошка процена пилота и падобранаца са мерама медицинске превенције. Ђурђевић С.,
(приручник) 2012.Издав. аутор, „Викторија ДОО“ Ниш.
Пијаће минералне воде Србије. Ђурђевић С, Коматина М. и сар.( приручник).
2014.Издав.“Dinex“Београд.
Питке и стоне воде Србије.(приручник). Коматина-Петровић С, Коматина М, Јањић М, Пирнат М,
Ђурђевић С. и сар. 2014. Издав.“Dinex“Београд.
Лековите биљке са етеричним уљима.Ђурђевић С, Богуновић Н, Кркељић Ј, Керкез Ж.
.(приручник)2013,“Препород“Београд.
Речник страних речи и израза у медицини, стоматологији, фармацији и ветерини. Богуновић Н,
ЂурђевићС, Каралић Е, Кркељић Ј, Керкез Ж, (лексикон). 2014. “Препород“ Београд.
Đurović A, (glavniurednik), ĐurđevićS, i sar.Fizijatrija. Udžbenik, Medijacentar “Odbrana“ Beograd, u štampi,
ISBN: 978-86-335-0427-0, 2014.
7. Награде и признања универзитета, педагошких и научних асоцијација:
Повеља захвалности Факултета козметологије и естетике у Бања Луци.
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IV. ПЕДАГОШКА СПОСОБНОСТ И ДОПРИНОС У НАСТАВИ
8. Извођење наставе на универзитетима ван земље
Настава на последипломским студијама на Факултету спорта и физичког васпитања Универзитета у
источном Сарајеву Република Српска (БиХ)Факултет козметологије и естетике у Бања Луци Р. Српска
(БиХ).
9. Мишљење кадета - студената о педагошком раду наставника
Мишљење- оцена студената у шк. 2012/2013. и 2013/2014. на Факултету козметологије и естетике у Бања
Луци, оцене одличне: 9,27 и 9,12.
10. Остало

V. РУКОВОЂЕЊЕ – МЕНТОРСТВО У ИЗРАДИ ЗАВРШНИХ РАДОВА
1. Руковођење – менторство у изради дипломских и специјалистичких радова и магистарских теза (име и
презиме кандидата, ужа научна област, наслов рада, високошколска установа, година и место одбране)

Менторство у дипломским радовима академских основних студија:
Ковачић Мирна, Физикална медицина, «Примена ултразвука у козметологији и дерматовенерологији»,
Факултет козметологије и естетике 2010.год. у Бања Луци.
Сања Зрнић, Физикална медицина, «Физикална медицина и кинезитерапија у корекцији деформитета
кичменог стуба и доњих екстремитета» 2010.г.Факултет козметологије и естетике 2010.год. у Бања Луци
Јелена Лукић, Физикална медицина, «Парафинотерапијау козметологији» 2010. Факултет козметологије
и естетике 2010.год. у Бања Луци.
Јана Маринковић-Николетић,Фармакокинетика лекова и примењена физикална мед. «Добијање и
особине козметичких и емулзионих производа»,2010. Факултет козметологије и естетике 2010.год. у
Бања Луци.
Дарија Савић, Физикална медицина «Утицај сунчевог зрачења на изглед и старење коже» 2012.год.
Факултет козметологије и естетике 2010.год. у Бања Луци.
Дражана Љољић, Физикална медицина,»Ултравиолетна терапија у козметологији и
дерматовенерологији, pro et contra»,2012.год. Факултет козметологије и естетике 2010.год. у Бања Луци.
Јелена Дрљача, Физикална медицина,»Кинезитерапија као метод обликовања тела и превенције
здравља», 2012.год. Факултет козметологије и естетике 2010.год. у Бања Луци.
Јелена Чоловић, Физикална медицина»Физикална терапија акни», 2012.год. Факултет козметологије и
естетике 2010.год. у Бања Луци.
Ана Свираћ, Физикална медицина, «Примена ласера у козметологији и биомедицини », 2014.год.
Факултет козметологије и естетике у Бања Луци.
Јована Продановић, Физикална медицина,»Примена ултразвука у козметологији и дерматологији
«Факултет козметологије и естетике 2010.год. у Бања Луци 2014.год.
Био председник комисија за одбрану 10 дипломских радова и члан комисија у 5 у последње 4 године на
Факултету козметологије и естетике у Бања Луци.
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V. РУКОВОЂЕЊЕ – МЕНТОРСТВО У ИЗРАДИ ЗАВРШНИХ РАДОВА
Ментор за одбрану магистарске тезе за, Бојана Мирића, област кинезитерапије и медицине спорта, «
Ефекти мануелне масаже на развој морфолошких карактеристика моторичких и функционалних
способности код спортиста», Факултет спорта и физичког васпитања Универзитета у Источном
Сарајеву, 2011.год.Сарајево (БиХ)
2. Руковођење – менторство докторских дисертација (име и презиме докторанта, ужа научна
област, наслов дисертације, високошколска уснова, година и место одбране)

3. Учешће у комисијама за одбрану дипломских и специјалистичких радова, магистарских теза и
докторских дисертација (специјалистички рад, магистарска теза и докторска дисертација, име и
презиме кандидата, ужа научна област, наслов рада, високошколска установа, година и место
одбране)
Члан комисије за одбрану докторске дисертације, за мр.Ахмета Међедовића, област кинезиологије и
медицине спорта, « Ефекти модела спортско-рекреативних активности на морфолошке карактеристике,
моторичке и функционалне способности студената», Факултет спорта и физичког васпитања
Универзитета у Источном Сарајеву, одбрањена 2012.год.Сарајево (БиХ)
Члан комисије за одбрану докторске дисертације за мр Зорана Обрадовића», област кинезиологије и
медицине спорта,»Утицај тренинга и такмичења на телесни састав триатлонаца» , Факултет спорта и
физичког васпитања Универзитета у Београду, 2011.год. Београд.(завршна фаза одбране)
Члан комисије за одбрану докторске дисертације за мр.Ненада Катанића, област кинезиологије и
медицине спорта,»Разлике у димензионираности скелета, моторичким способностима и постуралном
статусу кичменог стуба и стопала прве тријаде деветогодишње основне школе», Факултет спорта и
физичког васпитања Универзитета у Источном Сарајеву, 2014.год.Сарајево (БиХ) .(завршна фаза
одбране)
VI. ДОПРИНОС АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ
1. Учешће у раду органа и тела високошколских јединица и Универзитета
Био председник сената Факултета козметологије и естетике у Бања Луци 2012.год.
2. Учешће у комисијама за избор у звање наставника, наставника страног језика, наставника
вештина, асистента, сарадника у настави, вишег лектора и лектора (име и презиме кандидата,
звање у које је биран, високошколска установа у којој је вршен избор и година избора)
Члан комисијa за избор:
У звање ванредни проф.за др сц.мед.Александра Ђуровића, Медицински факултет Универзитета
одбране, 2013.год.
У звање доцента за ац.др сц.мед.Зорицу Брдарески, Медицински факултет Универзитета одбране, 2014.
У звање асистента за др сц.мед.Александру Вукомановић Медицински Факултет Универзитета одбране,
2014.
3. Руковођење у високошколским јединицама и на Универзитету
Био вршилац дужности декана Факултета козметологије и естетике у Бања Луци 2010/2011.год.
4. Допринос активностима на афирмацији Универзитета
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VI. ДОПРИНОС АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ
Организатор и предавач у оквиру Континуиране медицинске едукације у 2010, 2011. 2012. И
2013.години, укупно 7 курсева КМЕ прве категорије, максимално бодованих од стране Здравственог
савета Србије, Настава у ШРО, Предавања по позиву на државном Универзитету у Источном Сарајеву.
5. Вођење професионалних (струковних) организација
Потпредседник секције за ваздухопловну и космичку медицину Српског лекарског друштва.
6. Учешће у раду одбора, стручних тела, професионалних организација
Рецензент за писање примаријата СЛД
7. Израда професионалних експертиза и рецензирање радова и пројеката
Овлашћени судско-медицински вештак за област физикалне медицине и рехабилитације и
ваздухопловне медицине.
VII. АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА

1. ОЦЕНА РЕЗУЛТАТА ПЕДАГОШКОГ РАДА
Пуковник проф. др сц.мед.Славиша Ђурђевић прошао је поступни пут педагога од професора у средњој
медицинској школи, преко асистента медицинског факултета, предавача у вишој педагошкој академији,
те доцента до звања ванредног професора. Својим наставничким ангажманом у земљи и иностранству,
признањима и одличним оценама студената, претпостављених и колега наставника завредео је углед у
земљи и иностранству. Био је ментор бројним студентима за дипломске радове, ментор једном
магистранту од задњег избора у звање, члан комисије једне одбрањене докторске дисертације у овом
периоду те је члан је комисија у 2 докторске дисертације које су у завршној фази одбране. Био је у више
наврата биран за секретара катедре, те органиѕовао бројне курсеве континуиране медицинске едукације
бодоване максималним бројем бодова од стране Здравственог савета Србије.Испољио је креативан и
коректан однос у едукацији специјализаната у протеклом периоду, нарочито из области кинезиологије,
кинезитерапије, балнеоклиматологије и ваздухопловне медицине, те због своје пожртвованости и
наставничке зрелости заслужује само речи похвале.
2. ОЦЕНА РЕЗУЛТАТА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА
Пуковник проф. др Славиша Ђурђевић у протеклом периоду издао је неколико значајних књига, од којих
две из уже научне обласи, и то кинезиртерапије и балнеоклиматологије. Руководилац је једног научног
пројекта и срадник једног који су у току, од последњег иѕборног периода. Објавио је више радова из
фундаменталне физикалне медицине и примењене физијатрије у земљи и иностранству. Рецензент је зе
писање примаријата СЛД .У протеклом периоду спровео је и 2 значајна кинезиолошка истраживања у
ваздухопловној медицини, дајући овим истраживањима мултидисциплинарни приступ.Увео је нову
методу једноставне процене мишићне снаге у клиничким, амбулантним условима, коју је и презентовао у
раду објављеном у иностраном часопису из области кинезиологије. За резултате у научноистраживачком
раду у протеклом периоду завређује највише оцене. У току му је реализација иновације и визуелизације
симплифициране примене телемедицине у оквиру интегрисаних специјалистичких студија ВМА.
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VIII. МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ
Кандидат пуковник ванредни професор др Славиша Ђурђевић испуњава услове за реизбор у звање
ванредног професора, у складу с законом о високом образовању („Службени гласник РС“ бр. 76/05,
100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12 и 89/13) и Критеријума за стицање звања
наставника („Службени војни лист“, број 7/12), зато што има:
Прописани услови
Услови кандидата
Научни степен доктора наука из уже научне
докторат из уже научне области
области за коју се бира
Матична здравствена специјализација на
специјалиста из
предметима за које таква специјализација
Физикалне медицине и рехабилитације
постоји
После избора у звање ванредни професор има
има 5 in extenso радова у часописима са JCR
најмање два in extenso рада у часописима са
листе, чија је кумулативна вредност импакт
кумулативним импакт фактором са JCR листе
фактора 0,998.
чија је вредност најмање 0.75
После избора у звање ванредни професор има
најмање један in extenso рад у часописима
индексираним у SCI Expanded бази података без рад из овог услова покрива један од 5 радова у
импакт фактора, који се може заменити
часописима са JCR листе
радовима објављеним у часописима са
JCR листе
После избора у звање ванредни професор има
најмање два in extenso рада у часописима
индексираним у MEDLINE бази података који се радове из овог услова покривају два од 5 радова
могу заменити са радовима објављеним у
у часописима са JCR листе
часописима са JCR листе
Статус руководиоца научноистраживачког или
Руководилац је у једном (1) НИР пројекту.
стручног пројекта или сарадника (члан
Члан тима је у једном (1) НИР пројекту.
истраживачког или стручног тима) на таквом
пројекту.
Од претходног избора има:
2 књиге
- књигу или монографију из релевантне области,
или
- уџбеник или превод уџбеника из области из
које се бира, или
- практикум, збирку задатака или скрипту за
наставу из области из које се бира.
Саопштења на међународним или домаћим
Укупно 29 саопштења, од чега 18 на домаћим и
научним скуповима.
11 саопштења на међународним научним
скуповима
Менторство за израду најмање једног
магистарског рада или докторске дисертације.
Ментор за израду једног магистарског рада.
Овај услов може се заменити учешћем у
Члан комисија за одбрану једне докторске
комисији за одбрану две тезе (докторске,
дисертације
магистарске или обе) или учешћем у комисији за
одбрану једне тезе (докторска или магистарска)
уз учешће у својству ментора за две здравствене
специјализације (супспецијализације).
Остварене активности најмање у три елемента
активности у више од 3 елемента из Табеле 1
из Табеле 1 Критеријума за стицање звања
Критеријума за стицање звања наставника у
наставника у пољу за медицинске науке
пољу за медицинске науке („Службени војни
(„Службени војни лист“, број 7/12)
лист“, број 7/12) : активности 2, 3, 6, 12, 15
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На укупно 1/2 странице куцаног текста написати мишљење за сваког пријављеног кандидата посебно, уз
експлицитно навођење да ли сваки кандидат испуњава услове за избор у звање или их не испуњава. Оцена
испуњености услова за избор у звање врши се према важећим критеријумима за изборе у звања наставника на
Универзитету одбране

IX

ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА У ОДРЕЂЕНО ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА

Комисија је пажљиво прегледала и анализирала објављене резултате научноистраживачког рада,
стручне и наставничке квалитете пријављеног кандидата Славише Ђурђевића, ценећи његове
активности и допринос академској заједници. Мишљења смо, да кандидат испуњава све услове за
реизбор у звање ванредног професора за ужу научну област за коју се бира. Именована комисија зато са
задовољством предлаже Наставно-научном већу да усвоји извештај и кандидата пуковника проф. др
Славишу Ђурђевића реизабере у звање ванредног професора за предмет Физикална медицина и
рехабилитација.

КОМИСИЈА

Уколико се на конкурс јавило више кандидата, комисија образлаже разлоге због којих даје предност
предложеном кандидату.
Члан комисије који се не слаже са мишљењем већине чланова комисије и не жели да потпише извешатј, дужан је
да у образац извештаја унесе образложење.
НАПОМЕНА: Образац се попуњава навођењем кратких одговора, са валидним подацима, без непотребног текста.

12

